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SMLOUVA O DÍLO  

č. 2020/10/01 NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

(dále jen „smlouva“) 

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: 

Obec Útušice 
zastoupená starostou obce, panem Ing. Václavem Finkem 
sídlo: Útušice 59, 332 09 Štěnovice 
IČ: 00257354 
DIČ: CZ00257354 
datová schránka ID: uxea83q 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 275326464/0600 
mobil: 732 885 023 
tel./fax: 377 916 205 
e-mail: starosta@utusice.cz 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

STAVMONTA spol. s r.o. 
zastoupená   
Ing. Milanem Leškou, jednatelem společnosti 
se sídlem: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň  
spisová značka: C 1085 vedená u Krajského soudu v Plzni 
IČ:  40525007 
DIČ:  CZ40525007 
datová schránka ID:  8archkw 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 491057/0300 
telefon: 377 444 216 
e-mail: stavmonta@stavmonta.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a 
služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 
Podklady pro uzavření smlouvy: 
Nabídka zhotovitele ze dne: 25. 9. 2020  
Zadávací dokumentace ze dne: 13. 8. 2020 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 22. 10. 2020  
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Stavební povolení vydané MěÚ Přeštice, odborem životního prostředí č.j. PR-OŽP-
SPK/4458/2019 ze dne: 15. 2. 2019. 
 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 
1. Účelem smlouvy je zajištění realizace „Vodní nádrž Útušice, na pozemcích kat. č. 336/2, 

336/20, 336/18, 86/10, 86/16, 420/52, 86/11, 85/4, 84/2, 420/50, 87/19, 460/65, 420/62, 
420/66, 87/18 a 87/15, v katastrálním území Útušice“ a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Vodní nádrž Útušice“ (dále jen „dílo“) 
zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 
příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení 
veřejné zakázky. 

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má 
právo rozsah díla v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v 
tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení. 

 
Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: „Vodní nádrž Útušice, na pozemcích kat. č. 336/2, 336/20, 336/18, 86/10, 
86/16, 420/52, 86/11, 85/4, 84/2, 420/50, 87/19, 460/65, 420/62, 420/66, 87/18 a 87/15, 
v katastrálním území Útušice“ 
Místo stavby: k. ú. Útušice, kód k.ú. 775665, obec Útušice, okres Plzeň - jih, Plzeňský kraj, 
Česká republika (dále jen “stavba”).  

2. Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 
specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost, Nábřežní 4, Praha 5, 150 56, IČ: 
47116901. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána 
zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

3. Zadávací podmínky veřejné zakázky zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., 
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822. 

4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dle čl. II) a v souladu se stavebním povolením vydaným 
Městským úřadem Přeštice, Odbor životního prostředí dne 15. 2. 2019, č.j. PR-OŽP-
SPK/4458/2019, které nabylo právní moci dne 13. 3. 2019. 

 

Čl. III Cena díla 
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 

stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 25. 9. 2020  

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla s 
výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s 
plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 
5. bez DPH činí 5 933 977,-- Kč  
6. DPH 21% činí 1 246 135,-- Kč  
7. Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 7 180 112,-- Kč  
8. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě 

(příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce 
excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a 
množství.  

 
Čl. IV Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny Díla bude uskutečňována postupně 
formou úhrad dílčích plnění Zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena všech 
provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 
poslednímu dni tohoto měsíce na základě posouzení Objednatelem a zástupcem TDS 
podle skutečně provedených prací na Díle.  

2. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem a/nebo 
doloženým soupisem provedených prací a dodávek vyhotoveným Zhotovitelem v členění 
podle položek, množství a seznamu prací, rozpisů, výpočtů.  

3. Zhotovitel předá nejpozději pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Objednateli 
soupis provedených prací v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího 
kalendářního měsíce. Objednatel a zástupce TDS posoudí předaný soupis provedených 
prací do třech (3) pracovních dnů. Odsouhlasí-li a potvrdí-li zástupce TDS Zhotoviteli 
předaný soupis provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo Zhotovitele na vystavení 
faktury na průběžnou/dílčí/měsíční platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit 
Objednateli fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo 
vznikne.  

4. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací Objednatelem a zástupcem 
TDS vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým 
dokladem. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je patnáctý (15.) den zjišťovaného 
měsíce.  

5. Cena bude průběžnými dílčími měsíčními fakturami hrazena nejvýše do 90% ceny Díla, 
když Objednatel je oprávněn zadržet 10% podíl z každé fakturované částky včetně DPH 
jako pozastávku.  

6. Nárok na úhradu 10% ceny je Zhotovitel oprávněn uplatnit samostatnou výzvou vůči 
Objednateli ve lhůtě splatnosti sjednané touto Smlouvou, a to nejdříve po kolaudaci Díla a 
jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.  

7. Objednatel je povinen cenu Díla zaplatit na základě faktury Zhotovitele, splatné do 14 dnů 
ode dne doručení faktury Objednateli. Přílohou faktury musí být Objednatelem a zástupcem 
TDS podepsaný soupis provedených prací. V případě, že faktura nebude obsahovat 
všechny náležitosti daňového dokladu nebo tyto budou uvedeny chybně, případně k faktuře 
nebude přiložen podepsaný soupis provedených prací, splatnost nepočne běžet.  

8. Konečnou (závěrečnou) fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání Díla. Ke konečné 
faktuře je Zhotovitel povinen připojit Zápis o předání a převzetí Díla.  

9. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 
údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že 
vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této 
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smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti 
faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, 
razítko a podpis oprávněné osoby. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 
touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 
veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

I. vad a nedodělků díla, 
II. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s 

neplněním povinností zhotovitelem, 
III. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo poddodavateli, 
IV. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či poddodavateli, 
V. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je 

přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, 
VI. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu 

se smlouvou, nebo 
VII. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele 

vůči zhotoviteli. 
12. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím 
není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání 
dotace. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této 
skutečnosti vycházejí: 

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební 
práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů . 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, 
Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální 
harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. 
jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Pravidel dotačního programu  

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení 
dotace. 

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla 
dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

 
Čl. V Doba plnění 
1. Dílo bude řádně dokončeno, tj. protokolárně předáno a převzato nejpozději do 31. 7. 2021. 
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2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se 
rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a 
nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení 
prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 
odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle 
pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má 
právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv 
fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 
zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají 
běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je 
třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle 
než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění 
díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na 
příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány z vyšší moci 
(např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne 
s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li 
zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou 
přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě 
práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na 
dobu jinou (max. však o 6 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude 
řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště:  9. 11. 2020 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 
b. Termín zahájení stavebních prací:             1. 12. 2020 
c. Termín dokončení stavebních prací:   30. 6. 2021 
d. Termín předání a převzetí díla:   31. 7. 2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a který je pro zhotovitele 
závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1. 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 
body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 
písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena 
ke kolaudačnímu řízení. 

 
 
Čl. VI Povinnosti objednatele 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 
5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 
technickým dozorem. 
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3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu 
provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a 
poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti 
projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. 
Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 
 
Čl. VII Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce 
na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního 
souhlasu. 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor 

nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují 
požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými 
požárními předpisy 

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na 
staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na 
další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky 
stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a 
likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského 
zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a 
koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a 
případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V 
opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
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provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich 
odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o 
škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 
předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 
nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je 
zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, 
zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem 
stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením 
ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v 
oblasti protipožární ochrany. 

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 
předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 
hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, 
která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy 
a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které si zajistí 
zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam poddodavatelů s 
jejich identifikačními údaji. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 

16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

17. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y). 

18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

 
Čl. VIII Pojištění zhotovitele 
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
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v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 5 000 000,-- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30% 
pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. Zhotovitel bude dále povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III této smlouvy, včetně materiálu a 
zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být 
dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu 
zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí zahrnovat i případný kalkulovaný zisk zhotovitele. 

3. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem 
zřetelně požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou 
částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací 
společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat. 

4. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedené finanční limity. 

5. Úředně ověřené kopie zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy 
ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí 
staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé 
doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a 
účinnosti. 

6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle 
předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 
uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 
strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla 
Staveniště 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření 
příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící 
odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 
z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení 
zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 
částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto 
důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti 
všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, 
explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu 
nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 
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4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě 
smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním 
poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné 
úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
Zahájení prací 
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 
stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat 
harmonogram postupu výstavby. 

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou 
vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 
prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na 
prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je 
povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 
nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k 
odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se 
objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 
spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací. 

 
Kontrolní dny 
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
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13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. 

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 
zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

 
Předání a převzetí díla 
20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k 
předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem 
předání místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od 
ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné 
zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti 
objednatele či osoby jím určené. 

22. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 
dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným 
předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel 
nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

23. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

I. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v 
termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

II. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. 
V protokolu předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 
III. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních 

dnů po předání a převzetí díla. 
IV. Objednateli byly předány následující doklady: 
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1. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a 
vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 
vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 
6. certifikáty použitých materiálů, 
7. doklady o výsledcích zhutnění, 
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z 

protokolu o předání a převzetí díla, a jiné doklady, vyplývající ze specifikace 
veřejné zakázky. 

 
24. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
25. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 
způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 
provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem 
odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude 
uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán 
samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 

26. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 
protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

27. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 
vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na 
objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

28. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 
schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení. 

29. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 
převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného 
termínu dokončení díla v prodlení. 

 
Čl. X Kontrola projektové dokumentace 
1. Zhotovitel potvrzuje, že před zahájením díla provedl kontrolu projektové dokumentace, 

výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně 
prostoru staveniště. 

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně 
upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, 
včetně návrhů na jejich odstranění. 
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3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem 
shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit 
do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k 
jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, 
vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy 
budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 
 
Čl. XI Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 
k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat 
požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

6. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 
povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

7. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná 
v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu 
bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází 
na pozemcích sousedních vlastníků.  

9. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je 
zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke 
vzniku dalších škod. 

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou 
činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

11. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

12. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

13. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou 
být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve 
po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 
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14. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na 
straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo 
z dotačních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů 
vzniklou škodu. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 

18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za 
každou uplatněnou vadu. 

19. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 
jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu 
škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když 
přesahuje výši smluvní pokuty. 

20. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 
veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 
pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

 
Čl. XII Ukončení smlouvy 
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v 

prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po 

dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,  
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 
této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v 
dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 
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4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní 
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele 
poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s 
dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky 
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit 
staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 
smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi 
protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti 
díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad 
právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 
výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 
 
Čl. XIII Zvláštní ujednání 
1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní rok, nebo přiznání dotace; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 
ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která 
je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 
Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek 
poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace 
týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není 
objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena. 
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 
náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 
poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 
 
Čl. XIV Dodatečné práce 
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1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy snížit nebo 
zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky 
budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 
2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. 
Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové 
soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto 
víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ. 

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového 
rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou 
dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech. 

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na 
termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se 
ZZVZ. 

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 
(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich 
úhradu. 

5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení 
rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu 
této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností 
uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto 
skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a 
případnou změnu doby plnění. 

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v 
původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací 
předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu. 

7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to 
i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 8 této smlouvy. 
 

Čl. XV Závěrečná ustanovení 
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 
2. V případě změny podmínek poskytování dotací, které by měly vliv na některá ustanovení 

této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této 
smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků 
z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze 
smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 
6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 
prací. 
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b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 
jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v zadávací 
dokumentaci; 

8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 
účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v 
pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 
smlouvy. 

11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že 
v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely 
úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato 
smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si 
byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, 
jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez 
zbytečného odkladu informovat zhotovitele. 

 

V Útušicích dne __. __. 2020  V Plzni dne __. __. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Fink 
starosta obce 

 
Ing. Milan Leška 

jednatel společnosti STAVMONTA spol. s .r.o. 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
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Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Obec Útušice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VRV a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

5 933 977,41

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 933 977,4121,00% 1 246 135,26

7 180 112,67CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4356_002

Stavba:

Místo: Útušice Datum:

Zadavatel: Obec Útušice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 01 1 597 744,30ZDRŽ 1 933 270,60

5 933 977,41 7 180 112,67

SO 02 1 138 560,99 1 377 658,80

2 770 496,13SO 03 MANIPULAČNÍ OBJEKTY 2 289 666,22

SO 04 DROBNÉ OBJEKTY

749 204,68619 177,42VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

349 482,46288 828,48

HRÁZ

Vodní nádrž Útušice

27. 3. 2020

VRV a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Obec Útušice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VRV a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 597 744,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 597 744,30 21,00% 335 526,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 933 270,60

Vodní nádrž Útušice

SO 01 - ZDRŽ

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 597 744,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 597 744,30

    1 - Zemní práce 1 081 499,88

    4 - Vodorovné konstrukce 425 894,05

    998 - Přesun hmot 90 350,37

SO 01 - ZDRŽ

Vodní nádrž Útušice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 597 744,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 597 744,30

D 1 Zemní práce 1 081 499,88

1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 269,000 35,00 79 415,00 CS ÚRS 2020 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV "Plocha_sejmuti od rezu 4 nahoru, situace D2" 2269 2 269,000

2 K 122251406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 3 835,930 56,00 214 812,08 CS ÚRS 2020 01

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "vztažná délka řez 4 (5,00)* plocha řezu"5,00*84,62 423,100

VV "vztažná délka řez 5 (7,81)* plocha řezu"7,81*91,56 715,084

VV "vztažná délka řez 6 (10,00)* plocha řezu"10,00*99,93 999,300

VV "vztažná délka řez 7 (12,19)* plocha řezu"12,19*103,97 1 267,394

VV "vztažná délka řez 8 (10,00)* plocha řezu"10,00*59,71 597,100

VV "vztažná délka řez 9 (13,18)* plocha řezu"13,18*4,19 55,224

VV "vztažná délka řez 10 (14,53)* plocha řezu"14,53*4,75 69,018

VV "vztažná délka řez 11 (20,64)* plocha řezu"20,64*(1,52+1,18) 55,728

VV "vztažná délka řez 12 (14,27)* plocha řezu"14,27*(2,29+3,33) 80,197

VV Mezisoučet 4 262,145

VV "Odečet II. třídy - předpoklad 10%"-4262,145*0,1 -426,215

VV Mezisoučet -426,215

VV Součet 3 835,930

3 K 122351404 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 426,214 62,00 26 425,27 CS ÚRS 2020 01

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "vztažná délka řez 4 (5,00)* plocha řezu"5,00*84,62 423,100

VV "vztažná délka řez 5 (7,81)* plocha řezu"7,81*91,56 715,084

VV "vztažná délka řez 6 (10,00)* plocha řezu"10,00*99,93 999,300

VV "vztažná délka řez 7 (12,19)* plocha řezu"12,19*103,97 1 267,394

VV "vztažná délka řez 8 (10,00)* plocha řezu"10,00*59,71 597,100

VV "vztažná délka řez 9 (13,18)* plocha řezu"13,18*4,19 55,224

VV "vztažná délka řez 10 (14,53)* plocha řezu"14,53*4,75 69,018

VV "vztažná délka řez 11 (20,64)* plocha řezu"20,64*(1,52+1,18) 55,728

VV "vztažná délka řez 12 (14,27)* plocha řezu"14,27*(2,29+3,33) 80,197

VV Mezisoučet 4 262,145

VV "Odečet I. třídy předpoklad 90%"-4262,145*0,9 -3 835,931

Vodní nádrž Útušice

SO 01 - ZDRŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet -3 835,931

VV Součet 426,214

4 K 119001211 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 1 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 1 103,860 156,00 172 202,16 CS ÚRS 2020 01

PP
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních objektů 

v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění do 1 %

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemin skupiny F (dle ČSN 736133 čl. 3.11 a3.12). 2. V cenách jsou započteny 

náklady na: a) promísení zeminy zemní frézou s vápnem, b) dodávku nehašeného vápna CL Q. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 

1750 kg/m3. V cenách je započteno ztratné ve výši 1 % z množství dodávaného vápna. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přemístění 

zeminy na deponii, tvarová úprava figur, překrytí fólií, přemístění upravené zeminy z deponie k místu zasypání, ukládání a hutnění; tyto 

náklady se oceňují cenami souborů cen tohoto katalogu. 4. Zeminy upravené na deponii vápnem lze skladovat v uzavřeném stavu (fólií, 

zahutněním povrchu apod.) po dobu 1 měsíce, případně i déle. Časovou degradaci doporučujeme ověřit laboratorními zkouškami. 5. Zeminy, 

kde součástí pojiva je cement, směsná hydraulická pojiva nebo fluidní popílek vybuzující hydraulickou reakci, nelze skladovat. 

P
Poznámka k položce:

Úprava vlhkosti zeminy na optimální vhkost dle geologického posudku w_opt=11,7%

VV "Těsnění zdrže"

VV 1103,86 1 103,860

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 103,860 41,00 45 258,26 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 

měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 

svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "Nakládání sypaniny pro těsnění zdrže z mezideponie"1103,86 1 103,860

6 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 5 620,491 51,00 286 645,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "přemístění ornice na mezideponii přes 50 m, plocha x tloušťka"2269*0,15 340,350

VV "přemístění ornice z mezideponie přes 50 m, plocha x tloušťka"2269*0,15 340,350

VV "Přemístění vykopávek na deponii"4262,145*0,9 3 835,931

VV "Přemístění sypaniny pro těsnění zdrže z mezideponie"1103,86 1 103,860

VV Součet 5 620,491

7 K 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 426,215 51,00 21 736,97 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "Přemístění vykopávek na deponii"4262,145*0,1 426,215

VV Součet 426,215

8 K 171103202 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu do 50 %
m3 1 103,860 75,00 82 789,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 

172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m. 

VV "Těsnění zdrže"

VV "vztažná délka řez 4 (5,00)* plocha řezu"5,00*18,59 92,950

VV "vztažná délka řez 5 (7,81)* plocha řezu"7,81*23,12 180,567

VV "vztažná délka řez 6 (10,00)* plocha řezu"10,00*24,44 244,400

VV "vztažná délka řez 7 (12,19)* plocha řezu"12,19*26,62 324,498

VV "vztažná délka řez 8 (10,00)* plocha řezu"10,00*16,26 162,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vztažná délka řez 9 (13,18)* plocha řezu"13,18*6,56 86,461

VV "vztažná délka řez 10 (14,53)* plocha řezu"14,53*0 0,000

VV "vztažná délka řez 11 (20,64)* plocha řezu"20,64*0,6 12,384

VV "vztažná délka řez 12 (14,27)* plocha řezu"14,27*0 0,000

VV Součet 1 103,860

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 365,000 17,00 23 205,00 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou 

určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
VV "SITUACE_D2"1365 1 365,000

10 K 182251101 Svahování násypů m2 1 122,445 37,00 41 530,47 CS ÚRS 2020 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

VV "LB"641,95*1,053 675,973

VV "PB"424*1,053 446,472

VV Součet 1 122,445

11 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 853,000 31,00 57 443,00 CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "PLOCHY NAD PR Č. 4"

VV 339+1514 1 853,000

12 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 853,000 14,20 26 312,60 CS ÚRS 2020 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 

vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 
VV "PLOCHY NAD PR Č. 4"

VV 339+1514 1 853,000

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 27,795 134,00 3 724,53 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 1853*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 27,795

D 4 Vodorovné konstrukce 425 894,05

14 K 451561112 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 562,140 134,00 75 326,76 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod dlažby  z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce 

vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. 

VV "ROVNANINA_PŘÍTOK"

VV "Plocha situace * přepočet na sklon svahu"434*1,28 555,520

VV "2x pas"3,31*1*2 6,620

VV Součet 562,140

15 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 250,267 1 180,00 295 315,06 CS ÚRS 2020 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro 

rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a 

dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 

rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných 

líců. 

VV "ROVNANINA PŘÍTOK"

VV "vztažná délka řez 8 (10,00)* plocha řezu"10,00*(2,73+2,04) 47,700

VV "vztažná délka řez 9 (13,18)* plocha řezu"13,18*4,34 57,201

VV "vztažná délka řez 10 (14,53)* plocha řezu"14,53*3,22 46,787

VV "vztažná délka řez 11 (20,64)* plocha řezu"20,64*2,59 53,458

VV "vztažná délka řez 12 (14,27)* plocha řezu"14,27*2,93 41,811

VV "2x pas ve dně"3,31*1*0,5*2 3,310

VV Součet 250,267

16 K 464541112 Pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu m3 76,105 726,00 55 252,23 CS ÚRS 2020 01

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 125 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 

mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm 

prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným 

rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu. 

P
Poznámka k položce:

široká frakce 0-125

VV "SITUACE_DELKA (D2)*PLOCHA ŘEZU"

VV "LB"35,86*0,996 35,717

VV "PB"40,55*0,996 40,388

VV Součet 76,105

D 998 Přesun hmot 90 350,37

17 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 852,362 106,00 90 350,37 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Obec Útušice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VRV a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 138 560,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 138 560,99 21,00% 239 097,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 377 658,80

Vodní nádrž Útušice

SO 02 - HRÁZ

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 138 560,99

HSV - Práce a dodávky HSV 1 138 560,99

    1 - Zemní práce 792 877,11

    2 - Zakládání 38 323,01

    4 - Vodorovné konstrukce 156 444,05

    8 - Trubní vedení 113 803,46

    998 - Přesun hmot 37 113,36

SO 02 - HRÁZ

Vodní nádrž Útušice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 138 560,99

D HSV Práce a dodávky HSV 1 138 560,99

D 1 Zemní práce 792 877,11

1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 623,000 35,00 21 805,00 CS ÚRS 2020 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV "Plocha_sejmuti od rezu 4 dolu, situace D2" 623 623,000

2 K 122251406 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 254,123 56,00 70 230,89 CS ÚRS 2020 01

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "ODPADNÍ KORYTO"

VV "vztažná délka řez 1 (2,50)* plocha řezu"2,50*15,67 39,175

VV "vztažná délka řez 2 (7,23)* plocha řezu"7,23*17,72 128,116

VV Mezisoučet 167,291

VV "Odečet II. třída předpoklad 10%"-167,291*0,1 -16,729

VV Mezisoučet -16,729

VV "HRÁZ"

VV "vztažná délka řez A (6,70)* plocha řezu"6,70*6,60 44,220

VV "vztažná délka řez B (9,61)* plocha řezu"9,61*32,38 311,172

VV "vztažná délka řez C (6,69)* plocha řezu"6,69*61,05 408,425

VV "vztažná délka řez D (5,55)* plocha řezu"5,55*52,98 294,039

VV "vztažná délka řez E (7,55)* plocha řezu"7,55*17,81 134,466

VV "vztažná délka řez F (7,66)* plocha řezu"7,66*4,42 33,857

VV Mezisoučet 1 226,179

VV "Odečet II. třída předpoklad 10%"-1226,179*0,1 -122,618

VV Mezisoučet -122,618

VV Součet 1 254,123

3 K 122351404 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 139,347 62,00 8 639,51 CS ÚRS 2020 01

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "ODPADNÍ KORYTO"

VV "vztažná délka řez 1 (2,50)* plocha řezu"2,50*15,67 39,175

VV "vztažná délka řez 2 (7,23)* plocha řezu"7,23*17,72 128,116

VV Mezisoučet 167,291

VV "Odečet I. třída předpoklad 90%"-167,291*0,9 -150,562

VV Mezisoučet -150,562

VV "HRÁZ"

Vodní nádrž Útušice

SO 02 - HRÁZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vztažná délka řez A (6,70)* plocha řezu"6,70*6,60 44,220

VV "vztažná délka řez B (9,61)* plocha řezu"9,61*32,38 311,172

VV "vztažná délka řez C (6,69)* plocha řezu"6,69*61,05 408,425

VV "vztažná délka řez D (5,55)* plocha řezu"5,55*52,98 294,039

VV "vztažná délka řez E (7,55)* plocha řezu"7,55*17,81 134,466

VV "vztažná délka řez F (7,66)* plocha řezu"7,66*4,42 33,857

VV Mezisoučet 1 226,179

VV "Odečet I. třída předpoklad 90%"-1226,179*0,9 -1 103,561

VV Mezisoučet -1 103,561

VV Součet 139,347

4 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 188,154 197,00 37 066,34 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - předpoklad 90% třídy I"

VV "DREN_PB - D.3.3. PLOCHA VYKOPU*ŠÍŘKA VÝKOPU"14,24*1*0,9 12,816

VV "DREN_LB - D.3.3. PLOCHA VYKOPU* ŠÍŘKA VÝKOPU"194,82*1*0,9 175,338

VV Součet 188,154

5 K 132351253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 20,906 276,00 5 770,06 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "DRENÁŽNÍ POTRUBÍ  - předpoklad 10% třídy II"

VV "DREN_PB - D.3.3. PLOCHA VYKOPU*ŠÍŘKA VÝKOPU"14,24*1*0,1 1,424

VV "DREN_LB - D.3.3. PLOCHA VYKOPU* ŠÍŘKA VÝKOPU"194,82*1*0,1 19,482

VV Součet 20,906

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 28,480 25,00 712,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení 

cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených 

stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 
VV "DREN_PB - D.3.3. PLOCHA VYKOPU* 2 STĚNY"14,24*2 28,480

7 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 389,640 45,00 17 533,80 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení 

cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených 

stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 
VV "DREN_LB - D.3.3. PLOCHA VYKOPU* 2 STĚNY"194,82*2 389,640

8 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 28,480 10,00 284,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky 

do 2 m

VV "DREN_PB - D.3.3. PLOCHA VYKOPU* 2 STĚNY"14,24*2 28,480

9 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 389,640 20,00 7 792,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky 

přes 2 do 4 m

VV "DREN_LB - D.3.3.PLOCHA VYKOPU * 2 STĚNY"194,82*2 389,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2 339,156 51,00 119 296,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "přemístění ornice na mezideponii přes 50 m, plocha x tloušťka"623*0,15 93,450

VV "přemístění ornice z mezideponie přes 50 m, plocha x tloušťka"623*0,15 93,450

VV "Přemístění vykopávek na deponii"1393,47*0,9 1 254,123

VV "Přemístění sypaniny pro hráz z mezideponie"851,952 851,952

VV "přemístění přebytečného výkopku z drenáže-náhrada ložem"51,312*0,9 46,181

VV Součet 2 339,156

11 K 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 144,478 51,00 7 368,38 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "přemístění ornice na mezideponii přes 50 m, plocha x tloušťka"623*0,15*0 0,000

VV "přemístění ornice z mezideponie přes 50 m, plocha x tloušťka"623*0,15*0 0,000

VV "Přemístění vykopávek na deponii"1393,47*0,1 139,347

VV "Přemístění sypaniny pro hráz z mezideponie"851,952*0 0,000

VV "přemístění přebytečného výkopku z drenáže-náhrada ložem"51,312*0,1 5,131

VV Součet 144,478

12 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 851,952 41,00 34 930,03 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 

měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 

svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 

prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "Nakládání sypaniny pro hráz z mezideponie"851,952 851,952

13 K 171103202 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu do 50 %
m3 851,952 75,00 63 896,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 

172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m. 

VV "ODPADNÍ KORYTO"

VV "vztažná délka řez 1 (2,50)* plocha řezu"2,50*0 0,000

VV "vztažná délka řez 2 (7,23)* plocha řezu"7,23*3,48 25,160

VV Mezisoučet 25,160

VV "HRÁZ"

VV "vztažná délka řez A (6,70)* plocha řezu"6,70*4,20 28,140

VV "vztažná délka řez B (9,61)* plocha řezu"9,61*21,78 209,306

VV "vztažná délka řez C (5,34)* plocha řezu"5,34*43,16 230,474

VV "vztažná délka řez D (5,55)* plocha řezu"5,55*0 0,000

VV "vztažná délka řez E (8,25)* plocha řezu"8,25*39,21 323,483

VV "vztažná délka řez F (7,66)* plocha řezu"7,66*(3,78+0,84) 35,389

VV Mezisoučet 826,792

VV Součet 851,952

14 K 1712512_R Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou m3 3 751,115 39,00 146 293,49

PP
Kompletní zajištění likvidace přebytečné zeminy ze stavby v souladu s platnou legislativou vč. uhrazení veškerých poplatků, potřebných 

rozborů skládkovného apod.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou 

do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 

rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve 

výkopišti. 
VV "Uložení přebytečné zeminy ze stavby na deponii"

VV "Celková bilance"

VV "SO01"

VV "Ornice zdrž 0,15"2269*0,15 340,350

VV "Rozprostření ornice zdrž"-1853*0,183675 -340,350

VV "Vykopávky zdrž"4262,145 4 262,145

VV "Těsnění zdrže"-1103,86 -1 103,860

VV Mezisoučet 3 158,285

VV "SO02"

VV "Ornice_hraz"623*0,15 93,450

VV "Rozprostreni_ornice_hraz"-794*0,117695 -93,450

VV "Vykopavky_hraz"1393,47 1 393,470

VV "Ulozeni_sypaniny_hraz"-851,952 -851,952

VV "Prebytek z vykopu drenaze"51,312 51,312

VV Mezisoučet 592,830

VV Součet 3 751,115

15 K 119001211 Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 1 % vápna z objemové hmotnosti zeminy m3 851,952 200,00 170 390,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních objektů 

v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění do 1 %

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemin skupiny F (dle ČSN 736133 čl. 3.11 a3.12). 2. V cenách jsou započteny 

náklady na: a) promísení zeminy zemní frézou s vápnem, b) dodávku nehašeného vápna CL Q. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 

1750 kg/m3. V cenách je započteno ztratné ve výši 1 % z množství dodávaného vápna. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přemístění 

zeminy na deponii, tvarová úprava figur, překrytí fólií, přemístění upravené zeminy z deponie k místu zasypání, ukládání a hutnění; tyto 

náklady se oceňují cenami souborů cen tohoto katalogu. 4. Zeminy upravené na deponii vápnem lze skladovat v uzavřeném stavu (fólií, 

zahutněním povrchu apod.) po dobu 1 měsíce, případně i déle. Časovou degradaci doporučujeme ověřit laboratorními zkouškami. 5. Zeminy, 

kde součástí pojiva je cement, směsná hydraulická pojiva nebo fluidní popílek vybuzující hydraulickou reakci, nelze skladovat. 

P
Poznámka k položce:

Úprava vlhkosti zeminy na optimální vhkost dle geologického posudku w_opt=11,7%

VV "VLASTNÍ HRÁZ"

VV 851,952 851,952

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 157,748 127,00 20 034,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 

objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh 

pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 
VV "DRENÁŽNÍ POTRUBÍ"

VV "DREN_PB - D.3.3. PLOCHA VYKOPU*ŠÍŘKA VÝKOPU"14,24*1 14,240

VV "DREN_LB - D.3.3. PLOCHA VYKOPU* ŠÍŘKA VÝKOPU"194,82*1 194,820

VV Mezisoučet 209,060

VV "odecet objemu obsypu"

VV "LB-delka potrubi*vyska obsypu"-75,08*1*0,6 -45,048

VV "PB-delka potrubi*vyska obsypu"-10,44*1*0,6 -6,264

VV Mezisoučet -51,312

VV Součet 157,748

17 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 794,400 31,00 24 626,40 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "PLOCHY pod PR Č. 4"

VV 246,5+547,9 794,400

18 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 794,400 14,20 11 280,48 CS ÚRS 2020 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 

vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 
VV "PLOCHY pod PR Č. 4"

VV 246,5+547,9 794,400

19 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 11,916 134,00 1 596,74 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 794,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,916

20 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 532,000 17,00 9 044,00 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou 

určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
VV "SITUACE_D2"532 532,000

21 K 182251101 Svahování násypů m2 386,071 37,00 14 284,63 CS ÚRS 2020 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

VV "situace_D2"

VV "návodní strana LB"147,31*1,053 155,117

VV "návodní strana PB"87,33*1,053 91,958

VV "odpadní koryto oba brehy + hraz vzdusni"132*1,053 138,996

VV Součet 386,071

D 2 Zakládání 38 323,01

22 K 2127524_R Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 200 

pro liniové stavby
m 85,520 392,00 33 523,84

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200, komplet drenážní systém potrubí včetně tvarovek, 

materiál+montáž 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 

tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. 

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů, části A 01. 

P
Poznámka k položce:

komplet drenážní systém potrubí včetně tvarovek, materiál+montáž 

VV "DREN_PB - D.3.3. DÉLKA"10,44 10,440

VV "DREN_LB - D.3.3. DÉLKA"75,08 75,080

VV Součet 85,520

23 K 2661119_R Aplikace jílového mléka na povrch betonových konstrukcí v násypu hráze m2 117,053 41,00 4 799,17

PP Aplikace jílového mléka na povrch betonových konstrukcí v násypu hráze
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určena za 1 m2 vyhloubené rýhy, měřené podle ustanovení všeobecných podmínek platných pro ceny souborů cen 267 . 5- . . 

Hloubení rýh pro podzemní stěny Použití bentonitové suspenze se u ostatních konstrukcí oceňuje cenou -1113; objem vyhloubeného 

prostoru v m3 se převede na m2 koeficientem 1,667. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) spotřebu suspenze pro rozšíření rýhy při 

hloubení, pro vsáknutí do stěn rýhy a postupné doplňování suspenze odvezené s vytěženou horninou, b) zřízení hradítek proti roztékání 

suspenze. 3. Doplnění bentonitové suspenze při náhlém poklesu se oceňuje cenou pol. čís. -1911 Náhlým poklesem se rozumí pokles 

hladiny suspenze o 1,5 m za dobu 5 minut. 4. Množství měrných jednotek doplňované suspenze se určuje v m3 skutečně doplněné 

suspenze. 

P
Poznámka k položce:

Nátěr bloku sdruženého objektu bezprostředně před sypáním každé vrstvy hráze jílovým mlékem

VV "D.6.2.+D.6.4."

VV "Pravý vnější líc konstrukce objektu - stěna 10:1"48,37*1,005 48,612

VV "žebro L+P 2ks"(2,43*1,005*2)*2 9,769

VV "výtokové čelo"9,42+2*2,48+2*1,9*0,6 16,660

VV "Levý vnější líc konstrukce objektu - stěna 10:1"37,35*1,005 37,537

VV "Zadní rubová stěna požeráku"3,25*1,1 3,575

VV "základová deska u požeráku zepředu"0,9 0,900

VV Součet 117,053

D 4 Vodorovné konstrukce 156 444,05

24 K 451561112 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 120,000 134,00 16 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod dlažby  z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce 

vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. 

VV "ROVNANINA_odpad - situace D2"

VV 120 120,000

25 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 71,376 1 560,00 111 346,56 CS ÚRS 2020 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro 

rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a 

dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 

rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných 

líců. 

VV "ROVNANINA PŘÍTOK"

VV "vztažná délka řez 1 (2,50)* plocha řezu"2,50*9,55 23,875

VV "vztažná délka řez 2 (7,23)* plocha řezu"7,23*6,57 47,501

VV Součet 71,376

26 K 464541112 Pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu m3 39,969 726,00 29 017,49 CS ÚRS 2020 01

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 125 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 

mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm 

prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným 

rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu. 

VV "SITUACE_DELKA (D2)*PLOCHA ŘEZU"

VV "LB"22,22*0,996 22,131

VV "PB"17,91*0,996 17,838

VV Součet 39,969

D 8 Trubní vedení 113 803,46

27 K 895270101 Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí kus 4,000 4 450,00 17 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN 

vedení) DN 400/250 průchozí

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachty, 

šachtového prodloužení a poklopu, c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty 

obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07, b) u cen 

895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-.. Osazení betonových 

nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000

28 K 895270131 Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé 

hloubky 3000 mm
kus 4,000 11 430,00 45 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé 

hloubky 3000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachty, 

šachtového prodloužení a poklopu, c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty 

obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07, b) u cen 

895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-.. Osazení betonových 

nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu. 

VV 4 4,000

29 K 895270135 Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za uříznutí 

šachtové roury
kus 4,000 72,10 288,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí 

šachtového prodloužení

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachty, 

šachtového prodloužení a poklopu, c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty 

obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07, b) u cen 

895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-.. Osazení betonových 

nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu. 

VV 4 4,000

30 K 895270221 Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop litinový pro třídu 

zatížení A 15
kus 4,000 12 270,00 49 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop litinový pro třídu zatížení A 

15

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachty, 

šachtového prodloužení a poklopu, c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty 

obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07, b) u cen 

895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-.. Osazení betonových 

nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu. 

VV 4 4,000

31 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 85,520 10,70 915,06 CS ÚRS 2020 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV "DREN_PB - D.3.3. DÉLKA"10,44 10,440

VV "DREN_LB - D.3.3. DÉLKA"75,08 75,080

VV Součet 85,520

D 998 Přesun hmot 37 113,36

32 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 350,126 106,00 37 113,36 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Obec Útušice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VRV a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 289 666,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 289 666,22 21,00% 480 829,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 770 496,13

Vodní nádrž Útušice

SO 03 - MANIPULAČNÍ OBJEKTY

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 289 666,22

HSV - Práce a dodávky HSV 2 259 690,62

    1 - Zemní práce 3 604,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 978 726,59

    4 - Vodorovné konstrukce 191 895,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 480,83

    998 - Přesun hmot 23 984,20

PSV - Práce a dodávky PSV 29 975,60

    767 - Konstrukce zámečnické 29 975,60

SO 03 - MANIPULAČNÍ OBJEKTY

Vodní nádrž Útušice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 289 666,22

D HSV Práce a dodávky HSV 2 259 690,62

D 1 Zemní práce 3 604,00

1 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 212,000 17,00 3 604,00 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou 

určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
VV "SITUACE_D2-sdruzeny objekt-obrys podkladniho betonu+0,5m"212 212,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 978 726,59

2 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 17,620 4 022,00 70 867,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních 

a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní 

a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- 

Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin 

apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) 

spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění 
VV "Podkladní beton"

VV "D.6.2."17,62 17,620

3 K 321321216 Konstrukce vodních staveb ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 141,870 4 134,00 586 490,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních 

a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní 

a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- 

Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin 

apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) 

spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění 

P
Poznámka k položce:

včetně prostupů

Vodní nádrž Útušice

SO 03 - MANIPULAČNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.6.2.+D.6.4."

VV "deska-dno sdruženého objektu(prum. tloustka dna)*prum. plocha dna"(13,75/21,67)*149,41 94,803

VV "dno-požerák š*tl.*L"0,8*0,3*6,55 1,572

VV Mezisoučet 96,375

VV "Stěny-přeliv-svisly rub,L*h*š"17,27*1,8*0,3 9,326

VV "Stěny-přeliv-ukloneny rub,L*A"8*0,7 5,600

VV "Stěny-mezi přelivem a korunou leva zed skece 327,25 L*A"0,90*0,597 0,537

VV "Stěny-mezi přelivem a korunou leva zed skece 327,85  L*A"2,40*0,779 1,870

VV "Stěny-mezi přelivem a korunou pozerak kridlo sikme(plocha zacatek+ plocha konec)/2*delka*1ks"((0,16+0,91)/2)*5,1*1 2,729

VV "Stěny-mezi přelivem a korunou pozerak kridlo vodorovne 327,25 plocha*delka*1ks"0,91*0,3*1 0,273

VV "Stěny-mezi přelivem a korunou pozerak kridlo vodorovne 327,85 plocha*delka*1ks"1,15*1,72*1 1,978

VV "Stěny-mezi přelivem a korunou pozerak zadni stena pozeraku 327,85 plocha*delka*1ks"1,15*1,37*1 1,576

VV "Stěny-mezi přelivem a korunou prava zed vodorovna sekce plocha *delka*1ks"0,795*1,5*1 1,193

VV
"Stěny-mezi přelivem a korunou prava zed sikma sekce (plocha zacatek+ plocha 

konec)/2*delka*1ks"((0,795+1,15)/2)*1,8*1
1,751

VV "Stěny-koruna A*L*2ks"1,15*4*2 9,200

VV "Stěny-těs. žebro: 2 zebra*prum.plocha pudorys (spodek+vrch/2)*vyska od desky"2*(((0,615+0,225)/2)*2,66) 2,234

VV "Stěny-vzdusni lic hraze (plocha zacatek+ plocha konec)/2*delka*2ks"((1,15+0,51)/2)*2,67*2 4,432

VV "Stěny - vytok čela 2ks ks*tl.*A"2*0,6*2,33 2,796

VV Mezisoučet 45,495

VV Součet 141,870

4 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 12,071 37 100,00 447 834,10 CS ÚRS 2020 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se 

oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t 

hmotnosti výztuže bez prostřihu. 

VV "Viz D.6.3.  profil 8+10+12 mm"(1187,509+10756,345+127,419)/1000 12,071

5 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 1,370 36 800,00 50 416,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se 

oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t 

hmotnosti výztuže bez prostřihu. 

VV "Viz D.6.3. profil 16 mm"1370,438/1000 1,370

6 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,086 37 100,00 3 190,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových 

tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se 

oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t 

hmotnosti výztuže bez prostřihu. 

VV "viz D.6.3. sítě  profil 8 mm 100x100 mm"85,91/1000 0,086

7 M 13010814 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 t 0,090 25 600,00 2 304,00 CS ÚRS 2020 01

PP ocel profilová UPN 80 jakost 11 375

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m

VV "Drazky pro dluze ksxdelka*hmotnost/bm"4*2,60*8,64/1000 0,090

8 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 237,801 1 320,00 313 897,32 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, 

které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; 

tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 
VV "D.6.2.+D.6.4."

VV "Podkladní beton"68,99*0,1 6,899

VV "Pravý vnější líc konstrukce objektu - stěna 10:1"48,37*1,005 48,612

VV "žebro L+P 2ks"(2,43*1,005*2)*2 9,769

VV "výtokové čelo"9,42+2*2,48+2*1,9*0,6 16,660

VV "Levý vnější líc konstrukce objektu - stěna 10:1"37,35*1,005 37,537

VV "Zadní rubová stěna požeráku"3,25*1,1 3,575

VV "křídlo vrchní ukoněný líc  1:3"5,38*0,53 2,851

VV "vnitřní líc křídla požeráku"9,45 9,450

VV "Zadní vnitřní stěna požeráku"2,07 2,070

VV "základová deska u požeráku zepředu"0,9 0,900

VV "levá vnější stěna přelivu až k zadní stěně požeráku"21,35 21,350

VV "požerák zepředu - svislé odskoky"0,8*0,3+0,2 0,440

VV "levá vnitřní stěna sdruž. objektu"38,13 38,130

VV "pravá vnitřní stěna sdruž. objektu"37,20 37,200

VV "ukloněné vrchní líce stěn"(1,9+2,98+2,98)*0,3 2,358

VV Součet 237,801

9 K 321351020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení m2 38,892 1 430,00 55 615,56 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, 

které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; 

tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 
VV "preliv"

VV "vnitrni plocha h*L"1,72*8,796 15,129

VV "vnejsi plocha vc. desky h*L"2,44*9,739 23,763

VV Součet 38,892

10 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 237,801 248,00 58 974,65 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, 

které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; 

tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 
VV "D.6.2.+D.6.4."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Podkladní beton"68,99*0,1 6,899

VV "Pravý vnější líc konstrukce objektu - stěna 10:1"48,37*1,005 48,612

VV "žebro L+P 2ks"(2,43*1,005*2)*2 9,769

VV "výtokové čelo"9,42+2*2,48+2*1,9*0,6 16,660

VV "Levý vnější líc konstrukce objektu - stěna 10:1"37,35*1,005 37,537

VV "Zadní rubová stěna požeráku"3,25*1,1 3,575

VV "křídlo vrchní ukoněný líc  1:3"5,38*0,53 2,851

VV "vnitřní líc křídla požeráku"9,45 9,450

VV "Zadní vnitřní stěna požeráku"2,07 2,070

VV "základová deska u požeráku zepředu"0,9 0,900

VV "levá vnější stěna přelivu až k zadní stěně požeráku"21,35 21,350

VV "požerák zepředu - svislé odskoky"0,8*0,3+0,2 0,440

VV "levá vnitřní stěna sdruž. objektu"38,13 38,130

VV "pravá vnitřní stěna sdruž. objektu"37,20 37,200

VV "ukloněné vrchní líce stěn"(1,9+2,98+2,98)*0,3 2,358

VV Součet 237,801

11 K 321352020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění m2 38,892 331,00 12 873,25 CS ÚRS 2020 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově 

zakřivených

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, 

které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; 

tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 
VV "preliv"

VV "vnitrni plocha h*L"1,72*8,796 15,129

VV "vnejsi plocha vc. desky h*L"2,44*9,739 23,763

VV Součet 38,892

12 K 32121334R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním včetně kotvení m3 28,348 8 820,00 250 029,36

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných 

věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného 

s vyspárováním, na cementovou maltu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z 

lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

P
Poznámka k položce:

včetně kotvení - min. počet kotev 4ks/m2 obkladního zdiva, profil 8 mm, L=300 mm, chemická malta

VV "viz D.6.4."

VV "preliv oblouk stena tl*delka x vyska"0,3*8,796*1,43 3,773

VV "stena objektu vnitrni leva tl*plocha"0,3*33,37 10,011

VV "stena objektu (vrchy)vnitrni leva tl*plocha"0,6*3,45 2,070

VV "Pozerak vrch"0,675*0,3 0,203

VV "pozerak zepredu"0,27*0,3 0,081

VV "vytokove celo L+P"0,84*0,3*2 0,504

VV "stena objektu vnitrni prava  tl*plocha"0,3*32,44 9,732

VV "stena objektu (vrchy)vnitrni prava tl*plocha"0,6*3,29 1,974

VV Součet 28,348

13 K 321222311 Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3 m3 3,506 8 405,00 29 467,93 CS ÚRS 2020 01

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro: a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm, b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů. 2. 

Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene. 3. Pro volbu cen -2311 a -

2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům. 4. V cenách jsou 

započteny i náklady na vypracování lícních ploch. 5. Objem se stanoví: a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 

jednotlivě se neodečítá, b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057. 6. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva hrubého ve výši 8 %, u 

řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %. 
VV "plocha kamenořezu*délka přelivné hrany v ose"0,1414*(8+8+8,796) 3,506

14 M 5838133R Kamenořezy, kámen pro vodní stavby, půlkruh, ložná plocha 2 drážky,líc r=0,3m, (přímé i obloukové) m3 3,506 27 600,00 96 765,60

PP Kamenořezy, kámen pro vodní stavby, půlkruh, ložná plocha 2 drážky,líc r=0,3m, (přímé i obloukové)

D 4 Vodorovné konstrukce 191 895,00

15 K 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace m2 116,300 1 650,00 191 895,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového 

kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. 

Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV "VIZ. D.6.4"116,30 116,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 480,83

16 K 953334423 Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm m 58,730 297,00 17 442,81 CS ÚRS 2020 01

PP
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 

2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

VV 48,61+7,8+2*1,16 58,730

17 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 23,492 498,00 11 699,02 CS ÚRS 2020 01

PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 

plochy. 

VV "ošetření výztuže na pracovní spáře - viz D.6.3"

VV (48,61+7,8+2*1,16)*0,4 23,492

18 K 95317102R Poklop požeráku - kompletní dodávka a montáž kus 1,000 11 440,00 11 440,00

PP Poklop požeráku - kompletní dodávka a montáž

VV "Poklop požeráku 1300*900, tl. 5 mm, protisluz plech, 2 dílný, žárové zinkování, uzamykatelný, rám z L40x40"1 1,000

19 K 93495612R Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm, ocelový česlový rám m2 3,400 2 935,00 9 979,00

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 

50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se stanoví 

v m2 plochy obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí 

P
Poznámka k položce:

včetně česlového rámu pozink

VV "Pořerák"

VV "1.stěna"1,55 1,550

VV "ocelový česlový rám"0,43 0,430

VV "2.stěna"1,42 1,420

VV Součet 3,400

20 K 936501111 Limnigrafická lať m 2,600 4 200,00 10 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP Limnigrafická lať  osazená v jakémkoliv sklonu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci. 2. Množství jednotek se stanoví v m celkové délky 

limnigrafické latě. 

P
Poznámka k položce:

vnitřní levá stěna požeráku před dlužovou stěnou

VV 2,6 2,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 23 984,20

21 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 226,266 106,00 23 984,20 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 29 975,60

D 767 Konstrukce zámečnické 29 975,60

22 K 76716111R Zábradlí z trubek kompletní dodávka +montáž m 21,880 1 370,00 29 975,60

PP Zábradlí z trubek kompletní dodávka +montáž

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z 

dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž 

samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, 

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž 

výplně tvarovaným plechem. 
VV "svařované ocelové zábradlí"

VV "DÉLKA ZÁBRADLÍ levá zed"10+1,15 11,150

VV "DÉLKA ZÁBRADLÍ pravá zeď"10,73 10,730

VV "VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1,1M"

VV "délka trubek prům48,3*4,0mm 21,88*1+1,1*17=40,58m"

VV "délka trubek prům33,7*4,0mm 21,88*2=43,76m"

VV "patky 17 sloupků pásová ocel 200x70x10"

VV "kotvení 34 kotev M12 L=431mm"

VV "spojovací materiál"

VV "chemická malta"

VV "žárové zinkování"

VV Součet 21,880
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Obec Útušice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VRV a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 828,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 288 828,48 21,00% 60 653,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 349 482,46

Vodní nádrž Útušice

SO 04 - DROBNÉ OBJEKTY

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 288 828,48

HSV - Práce a dodávky HSV 288 828,48

    1 - Zemní práce 10 040,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 131 081,00

    4 - Vodorovné konstrukce 108 382,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 230,50

    998 - Přesun hmot 9 094,58

SO 04 - DROBNÉ OBJEKTY

Vodní nádrž Útušice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 288 828,48

D HSV Práce a dodávky HSV 288 828,48

D 1 Zemní práce 10 040,05

1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 21,938 135,00 2 961,63 CS ÚRS 2020 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených 

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se 

oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo 

rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 

5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod 
VV "SVODNE KORYTO D.5.5. předpoklad 90% třída I"

VV "bloky"3*6,5*1,25*0,9 21,938

2 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 2,438 192,00 468,10 CS ÚRS 2020 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených 

projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se 

oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo 

rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 

5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod 
VV "SVODNE KORYTO D.5.5. předpoklad 10% třída II"

VV "bloky"3*6,5*1,25*0,1 2,438

3 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 24,375 193,00 4 704,38 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 

objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh 

pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 
VV "SVODNE KORYTO D.5.5."

Vodní nádrž Útušice

SO 04 - DROBNÉ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zásypy kolem dlažby - urovnání terénu"24,375*1 24,375

4 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 51,512 37,00 1 905,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 

nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

VV "SVODNE KORYTO D.5.5."

VV "plocha dlažby: L* delka obrysu"20,94*2,46 51,512

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 131 081,00

5 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 6,240 8 810,00 54 974,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných 

věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného 

s vyspárováním, na cementovou maltu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z 

lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV "VIZ D.5.2."

VV "SCHODY"3,9*1,6 6,240

6 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 4,950 4 270,00 21 136,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních 

a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní 

a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- 

Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin 

apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) 

spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění 
VV "D.5.5. opevněni koryta od kanalizace"

VV "Bloky  3 ks"3*2,75*0,6 4,950

VV Součet 4,950

7 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 24,978 1 320,00 32 970,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, 

které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; 

tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 
VV "D.5.5.opevněni koryta od kanalizace"

VV "Bloky  3 ks"3*(2,75*2+1,5*0,6*2+1,71*0,6) 24,978

VV Součet 24,978

8 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 24,978 248,00 6 194,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Strana 34 z 41

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo 

skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto 

náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 

Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, 

které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; 

tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté 

plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 
VV "D.5.5. opevněni koryta od kanalizace"

VV "Bloky 3 ks"3*(2,75*2+1,5*0,6*2+1,71*0,6) 24,978

VV Součet 24,978

9 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,426 37 100,00 15 804,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových 

tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se 

oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t 

hmotnosti výztuže bez prostřihu. 

VV "viz D.5.2. schody"

VV "SCHODYprofil 8 mm 100x100 mm"47,40*3/1000 0,142

VV "D.5.5.opevněni koryta od kanalizace"

VV "Bloky  3 ks"3*(47,40*2/1000) 0,284

VV Součet 0,426

D 4 Vodorovné konstrukce 108 382,35

10 K 451317121 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm m2 74,084 383,00 28 374,17 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu 

prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží. 

VV "SCHODY D.5.2."1,6*7,65*1,05 12,852

VV "SVODNE KORYTO D.5.5. plocha dlažby: L* delka obrysu"20,94*2,46 51,512

VV "SVODNE KORYTO D.5.5. podkl. beton bloky" 2,7*1,2*3 9,720

VV Součet 74,084

11 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 12,852 109,00 1 400,87 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod dlažby  z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce 

vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. 

VV "SCHODY"1,6*7,65*1,05 12,852

12 K 451561112 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 51,512 134,00 6 902,61 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod dlažby  z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce 

vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. 

VV "SVODNE KORYTO D.5.5."

VV "plocha dlažby: L* delka obrysu"20,94*2,46 51,512

13 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 51,512 1 392,00 71 704,70 CS ÚRS 2020 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového 

kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva. 3. 

Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV "SVODNE KORYTO D.5.5."

VV "plocha dlažby: L* delka obrysu"20,94*2,46 51,512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 230,50

14 K 960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny m3 5,150 3 120,00 16 068,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb  z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady 

do vzdálenosti 20 m ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) cena 960 11-1221 i pro bourání: - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu, - patky z 

prefabrikátů, - záhozu z betonových bloků, - dlažby z kamene, - dlažby z betonových desek a tvárnic, - skruží studní pro kontrolní měření, 

pozorování čerpání vody, - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol, - prefabrikovaných těles kabelových tratí. b) cena 960 19-

1241 i pro bourání: - kamenných krycích desek, - obkladního zdiva, - schodů z kopáků, - balvanitého skluzu. c) cena 960 21-1251 i pro 

bourání: - kyklopského zdiva, - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem, - patky z lomového kamene, - záhozu 

a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou, - rovnaniny z lomového kamene, - schodů z lomového kamene, - zdiva cihelného, 

tvárnicového, příček, mazanin a potěrů, - monolitických obezdívek krátkých ražených štol, d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových 

konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování). 2. Ceny nelze použít pro: a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je 

součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev 
VV "zbytky staré hráze"4,83*0,2 0,966

VV "starý požerák"(1,99-0,66)*(329,12-326,72) 3,192

VV "betonový práh"1,24*0,8 0,992

VV Součet 5,150

15 K 1627011_R Likvidace přebytečné suti z bouraných konstrukcí v souladu s platnou legislativou, včetně naložení, složení, 

uhrazení poplatku za uložení na skládce
m3 5,150 2 750,00 14 162,50

PP
Likvidace přebytečné suti z bouraných konstrukcí v souladu s platnou legislativou, včetně naložení, složení, uhrazení poplatku za uložení na 

skládce

VV "zbytky staré hráze"4,83*0,2 0,966

VV "starý požerák"(1,99-0,66)*(329,12-326,72) 3,192

VV "betonový práh"1,24*0,8 0,992

VV Součet 5,150

D 998 Přesun hmot 9 094,58

16 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 76,425 119,00 9 094,58 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Obec Útušice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

VRV a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 619 177,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 619 177,42 21,00% 130 027,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 749 204,68

Vodní nádrž Útušice

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 619 177,42

N00 - Vedlejší a ostatní náklady 619 177,42

    N01 - Vedlejší a ostatní náklady 619 177,42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Útušice Datum: 27. 3. 2020

Zadavatel: Obec Útušice Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 619 177,42

D N00 Vedlejší a ostatní náklady 619 177,42

D N01 Vedlejší a ostatní náklady 619 177,42

1 K R002 Archeologický průzkum soub 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 1111032_R Kosení ve vegetačním období divokého porostu včetně likvidace ha 0,256 14 000,00 3 584,00

PP Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého včetně likvidace dle platné legislativy

VV "Cca 50% plochy staveniště - viz situace"5110/10000*0,50 0,256

3 K 11220110R Odstranění pařezů včetně likvidace soub 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného 

souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a 

následného zprůměrování naměřených hodnot. 

VV "soubor celá stavba"1 1,000

4 K 184818_R9 Ochrana kmene  bedněním výšky do 2 m kus 20,000 340,00 6 800,00

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 

do 900 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo a geotextilii.



2. V cene je započítána dodávka a uchycení vypolštárování vázacím drátem

VV 20 20,000

5 K 5648511_R Udržování sjízdnosti cesty po dobu stavby soub 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Udržování sjízdnosti cesty po dobu stavby

P
Poznámka k položce:

p.č. 385/2 a 385/1 včetně uvedení do původního stavu

VV 1 1,000

6 K R003 Zajištění provedení zkoušek a rozborů soub 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

Zajištění provedení zkoušek a rozborů a atestů, nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně 

předání jejich výsledků objednateli, jakož i provádění následujících zkoušek:

měření objemové hmotnosti násypu tělesa hráze

měření dosažené vlhkosti násypu tělesa hráze

koeficient nasycené hydraulické vodivosti

P
Poznámka k položce:

4x Proctor Standard - násyp hráze, 8x vlhkost zeminy - násyp hráze, 8x krychelná pevnost betonu - 4xdeska+4x stěny

7 K R004 Vytýčení stavby a pozemků, nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru 

zeměměřictví
soub 1,000 135 000,00 135 000,00

PP Vytýčení stavby a pozemků, nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K R005 Zajistění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 

přístupů, zpevnění, skládek deponií, dopravního značení apod.
soub 1,000 100 000,00 100 000,00

PP
Zajistění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, zpevnění, skládek deponií, 

dopravního značení apod.

9 K 29121111R Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva vč. odstranění m2 295,000 326,00 96 170,00

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů  osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) 

kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních 

panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale 

zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti. 

P
Poznámka k položce:

včetně odstranění, řešeno jako pronájem panelů ve vlastnictví zhotovitele s obratovostí 4

VV "sjezd-hráz"185 185,000

VV "přístup na deponii"110 110,000

VV Součet 295,000

10 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 12,500 5 000,00 62 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP panel silniční 3,00x2,00x0,215m

VV "včetně odstranění, řešeno jako pronájem panelů ve vlastnictví zhotovitele s obratovostí 4"50/4 12,500

11 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 71,304 156,00 11 123,42 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

12 K R006 Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce na viditelném místě u vstupu na staveniště
soub 1,000 7 000,00 7 000,00

PP
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u 

vstupu na staveniště

13 K R009 Provedení pasportu povrchů před zahájením stavby soub 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Provedení pasportu povrchů před zahájením stavby

14 K R010 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. uvedení do původního stavu, zpět jejich 

vlastníkům
soub 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

15 K R012 Zpracování a předání DSPS soub 1,000 35 000,00 35 000,00

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby ( 3 paré + 1 v elektronické podobě) objednateli a zaměření skutečného 

provedení stavby - geodetická část dokumentace  ( 3 paré + 1 v elektronické podobě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 

předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

16 K R014 Aktualizace povodňového plánu soub 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Aktualizace povodňového plánu

17 K R015 Aktualizace havarijního plánu soub 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Aktualizace havarijního plánu

18 K R016 Aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci soub 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

19 K R017 Odvodnění staveniště soub 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Kompletní zajištění převedení vody za stavby včetně odvodnění staveniště a čerpání prosáklých a srážkových vod ze stavební jámy a 

zemníku po dobu stavby. Položka zahrnuje také následnou likvidaci zařízení pro převádění vody, odvodnění staveniště a pojištění zhotovitele 

na škody způsobené vyššími průtoky, než je kapacita potrubí na převádění běžných průtoků.

P
Poznámka k položce:

Včetně materiálu potrubí + hrázkování

20 K R019 Zajištění čištění vozidel staveništění dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) 

komunikace znečištěné staveništní dopravou
soub 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zajištění čištění vozidel staveništění dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní 

dopravou

21 K R020
Zajištění přítomnosti havarijních a sorpčních prostředků pro případ úniku ropných látek z vozidel staveništění 

dopravy behem realizace stavby (dle platných předpisů)
soub 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Zajištění přítomnosti havarijních a sorpčních prostředků pro případ úniku ropných látek z vozidel staveništění dopravy behem realizace 

stavby (dle platných předpisů)
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ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Předpokládané předání staveniště = zahájení stavby 11/2020

Zřízení zařízení staveniště

Geodetické práce

DIO

Zemní práce

Výstavba vodní nádrže 

Geodetické práce

Předpokládané převzetí díla do 7/2021

Předpokládané prostavěnosti v tis. Kč 300,0 600,0 300,0 550,0 750,0 850,0 583,9 600,0 700,0 700,0

Předpokládané  kumulované platby v tis. Kč 300,0 900,0 1 200,0 1 750,0 2 500,0 3 350,0 3 933,9 4 533,9 5 233,9 5 933,9

V Plzni  30.10.2020

jednatel společnosti

Ing. Milan Leška

Popis prací, činností, objektů
2020 2021
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